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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

liidu 2030. aasta energiatõhususe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja aastatel 

2021–2030 täiendavalt investeerida 177 

miljardit eurot aastas. Kõige suuremad 

puudujäägid on seotud investeeringutega 

hoonete CO2-heite vähendamisse 

(energiatõhusus ja väiksemahulised 

taastuvenergiaallikad), kus kapitali tuleb 

suunata laadilt väga hajutatud 

projektidesse. Puhtale energeetikale 

ülemineku allprogrammi üks eesmärk on 

suurendada projektide arendamise ja 

koondamise suutlikkust, millega aidatakse 

kasutada ära Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rahalisi vahendeid ja 

võimendada investeeringuid puhtasse 

energeetikasse ka programmiga InvestEU 

ette nähtud rahastamisvahenditest. 

(9) Puhta energeetika alaste 

õigusaktide mõju hinnangutes leitakse, et 

liidu 2030. aasta energiatõhususe 

eesmärkide saavutamiseks on vaja aastatel 

2021–2030 täiendavalt investeerida 

177 miljardit eurot aastas. Kõige suuremad 

puudujäägid on seotud investeeringutega 

hoonete CO2-heite vähendamisse 

(energiatõhusus ja väiksemahulised 

taastuvenergiaallikad), kus kapitali tuleb 

suunata laadilt väga hajutatud 

projektidesse. Puhtale energeetikale 

ülemineku allprogrammi üks eesmärk on 

suurendada projektide arendamise ja 

koondamise suutlikkust, sealhulgas 

taastuvenergiakogukondade toetamise 

abil, aidates seeläbi kasutada ära Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide rahalisi 

vahendeid ja võimendada taastuvasse 

energiasse ja energiatõhususse tehtavaid 

investeeringuid ka programmiga InvestEU 

ette nähtud rahastamisvahenditest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Ühisel põllumajanduspoliitikal on 

otsustav roll liidu kliima- ja bioloogilise 

mitmekesisuse eesmärkide saavutamisel. 

Hoolimata Euroopa Parlamendi ja 

sidusrühmade, k.a REFITi platvorm, 

korduvatest nõudmistest ei ole Euroopa 

Komisjon seinini teinud ÜPP 

toimivuskontrolli. Linnudirektiivi ja 

elupaikade direktiivi toimivuskontroll tõi 

teisalt esile põllumajandusega seotud 

liikide ja elupaikade murettekitava 

vähenemise ning selles rõhutati vajadust 

suurendada ÜPP sidusust liidu 

asjaomaste looduse ja bioloogilise 

mitmekesisuse alaste eesmärkidega. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Pidades silmas kliimamuutustega 

võitlemise olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 

ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidest, aitab programm võtta 

arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu 

eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt 

peaks 25 % ELi kulutustest toetama 

kliimaeesmärkide täitmist. Programmi 

alusel võetavad meetmed peaksid toetama 

kliimaeesmärkide saavutamist 61 % 

ulatuses programmi rahastamispaketist. 

Programmi ettevalmistamise ja 

rakendamise ajal tehakse kindlaks 

asjakohased meetmed ning neid hinnatakse 

uuesti asjakohaste hindamiste ja 

läbivaatamiste käigus. 

(24) Pidades silmas kliimamuutustega 

võitlemise olulisust kooskõlas liidu 

kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet 

ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu 

eesmärkidest, aitab programm võtta 

arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu 

eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt 

peaks vähemalt 50 % ELi kulutustest 

toetama kliimaeesmärkide täitmist. 

Programmi alusel võetavad meetmed 

peaksid toetama kliimaeesmärkide 

saavutamist vähemalt 61 % ulatuses 

programmi rahastamispaketist. Programmi 

ettevalmistamise ja rakendamise ajal 

tehakse kindlaks asjakohased meetmed 

ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste 

hindamiste ja läbivaatamiste käigus. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

on 5 450 000 000 eurot jooksevhindades. 

1. Rahastamispakett programmi 

rakendamiseks ajavahemikul 2021–2027 

moodustab vähemalt 1 % liidu selle 

perioodi kogueelarvest, kuid ei ole 

väiksem kui 6 442 000 000 eurot 

2018. aasta hindades (7 272 000 000 eurot 

jooksevhindades). 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Programmi ja liidu muude programmide 

sidusus ja kooskõlastatus tagatakse muu 

hulgas liidu asjaomaste looduse ja 

bioloogilise mitmekesisuse alaste 

eesmärkide arvessevõtmisega kõikides 

liidu programmides. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Vähemalt 81 % artiklis 5 osutatud 

rahastamispaketist eraldatakse 

projektidele, mida rahastatakse toetustega 

või asjakohasel juhul 

rahastamisvahenditest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevustoetustest rahastatakse 

selliste mittetulundusüksuste toimimist, kes 

osalevad liidu õigusaktide ja poliitika 

väljatöötamises, rakendamises ja nende 

täitmise tagamises ning kes tegutsevad 

peamiselt keskkonna- või kliimameetmete 

valdkonnas, sealhulgas üleminek puhtale 

energeetikale. 

5. Tegevustoetustest rahastatakse 

selliste mittetulundusüksuste toimimist, kes 

osalevad liidu õigusaktide ja poliitika 

väljatöötamises, rakendamises ja nende 

täitmise tagamises ning kes tegutsevad 

peamiselt keskkonna- või kliimameetmete 

valdkonnas, sealhulgas üleminek puhtale 

energeetikale. Olenemata artiklist 17 on 

tegevustoetuste ELi kaasrahastamise 

määr kuni 70 % rahastamiskõlblikest 

kuludest. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) programmist rahastatavate 

projektidega peab hoiduma programmi 

keskkonna-, kliima- või asjakohaste puhta 

energeetika alaste eesmärkide 

kahjustamisest ning võimaluse korral 

edendama keskkonnahoidlike riigihangete 

kasutamist; 

(a) programmist rahastatavate 

projektide puhul kohaldatakse kestlikkuse 

ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset, et 

mitte kahjustada programmi keskkonna-, 

kliima- või asjakohaseid puhta energeetika 

alaseid eesmärke, ning võimaluse korral 

edendatakse keskkonnahoidlike 

riigihangete kasutamist; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) eelistatakse projekte, mis annavad 

lisakasu ja suurendavad artiklis 4 osutatud 

allprogrammide vahelist koostoimet; 

(b) eelistatakse projekte, mis annavad 

lisakasu ja suurendavad artiklis 4 osutatud 

allprogrammide vahelist koostoimet; see 

kehtib eelkõige kliimameetmete projektide 

kohta, millega edendatakse 

looduspõhiseid lahendusi; 

Or. en 



 

AM\1171707ET.docx  PE631.575v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0397/90 

Muudatusettepanek  90 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Keskkonna- ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon kontrollib korrapäraselt 

kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 

eesmärkide arvesse võtmist, sealhulgas 

kulutuste summat, ja annab sellest 

regulaarselt aru. Käesoleva määruse panust 

kogu eelarvet hõlmava eesmärgi 

saavutamisele, mille kohaselt peaks 25 % 

ELi kulutustest toetama kliimameetmeid, 

jälgitakse liidu kliimamarkerite süsteemi 

kaudu. Bioloogilise mitmekesisusega 

seotud kulutuste jälgimiseks kasutatakse 

spetsiaalset markerite kogumit. Neid 

jälgimismeetodeid kasutatakse selliste 

kulukohustuste täitmisega seotud 

assigneeringute asjakohasel eristustasemel 

kvantifitseerimiseks, mis peaksid aitama 

saavutada kliima- ja bioloogilise 

mitmekesisuse eesmärke mitmeaastase 

finantsraamistiku perioodil 2021–2027. 

Kulutused esitatakse igal aastal eelarve 

koostamiseks tehtavas programmi 

kirjelduses. Programmi panust liidu kliima- 

ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 

täitmisse käsitletakse korrapäraselt 

hindamiste kontekstis ja aastaaruandes. 

4. Komisjon kontrollib korrapäraselt 

kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 

eesmärkide arvesse võtmist, sealhulgas 

kulutuste summat, ja annab sellest 

regulaarselt aru. Käesoleva määruse panust 

kogu eelarvet hõlmava eesmärgi 

saavutamisele, mille kohaselt peaks 

vähemalt 50 % ELi kulutustest toetama 

kliimameetmeid, jälgitakse liidu 

kliimamarkerite süsteemi kaudu. 

Bioloogilise mitmekesisusega seotud 

kulutuste jälgimiseks kasutatakse 

spetsiaalset markerite kogumit. Neid 

jälgimismeetodeid kasutatakse nii ex ante 

kui ka ex post ning ülevalt alla ja alt üles 

lähenemisviise kombineerides selliste 

kulukohustuste täitmisega seotud 

assigneeringute asjakohasel eristustasemel 

kvantifitseerimiseks, mis peaksid aitama 

saavutada kliima- ja bioloogilise 

mitmekesisuse eesmärke mitmeaastase 

finantsraamistiku perioodil 2021–2027. 

Kulutused esitatakse igal aastal eelarve 

koostamiseks tehtavas programmi 

kirjelduses. Programmi panust liidu kliima- 

ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide 

täitmisse käsitletakse korrapäraselt 

hindamiste kontekstis ja aastaaruandes. 

Or. en 

 


